ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
Budowa budynku w/g indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego z wraz ze wszystkimi
instalacjami zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi projektami budowlanymi i
wykonawczymi.

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 31-05-2017
Nazwa zamawiającego
P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski

Numer ogłoszenia
Zapytanie ofertowe nr 1

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Dokumenty wymienione powyżej w postaci oświadczeń powinny być złożone
w wersji elektronicznej na adres e-mail info@zalfon.pl w postaci skanów podpisanych
dokumentów (czytelny podpis i pieczątka osoby/osób reprezentujących Oferenta).
Kopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez
osobę/osoby reprezentujące Oferenta. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może
zażądać przedstawienia oryginału dokumentu lub jego kopii poświadczonej
notarialnie.
2. Załączniki powinny być przygotowane ściśle według wymagań niniejszego zapytania
ofertowego oraz w oparciu o wzory dokumentów stanowiące załączniki do
niniejszego zapytania ofertowego. Dokumenty powinny być złożone do dnia
31-05-2017 roku.
Oferty należy składać w terminie do dnia 31-05-2017 roku do godziny 13.00
elektronicznie na adres: info@zalfon.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
info@zalfon.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pan Arkadiusz Zalewski, info@zalfon.pl
Pan Daniel Zalewski, danielzalewski@zalfon.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 600 040 651
+48 600 297 231

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Realizacja kompleksowa zadania budowa budynku wg indywidualnego projektu w systemie
Generalny Wykonawca w pełnym zakresie specyfikacji technicznej i projektowej
o powierzchni 2769,72 m2 wraz ze wszystkimi instalacjami.

PODSTAWOWE DANE
Powierzchnia użytkowa 2769,72 m2 m2

Przedmiot zamówienia
1.Stan zerowy
2 Elementy metalowe
3.Sufity
4.Ściany
5.Dach
6.Podłogi
7. Stolarka, ślusarka
8. Zagospodarowanie terenu
Cześć Sanitarna
1.Instalacja wodno-kanalizacyjna
2. Instalacja C.O.
3. Kotłownia pompy ciepła, odwierty do pomp ciepła
4. Instalacja wentylacji mechanicznej
5. Instalacje sprężonego powietrza

Instalacje elektryczne
1.Budowa linii kablowej zasilającej N/N
2. Rozdzielnica RG1 i GWP P. POŻ
3.Wewnętrzne linie zasilające
4. Instalacja oświetlenia
5. Instalacja gniazd ogólnych oraz data
6. Instalacja sieci komputerowej i telefoniczna
7. System p.poż. oraz KD i SSWIN wraz z monitoringiem
8. Instalacja połączeń wyrównawczych
9. Instalacja odgromowa
10. Instalacja PV
11. Pomiary i badania powykonawcze

Budowa w systemie Generalny Wykonawca w pełnym zakresie specyfikacji technicznej
i projektowej zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami
technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.
Wszystkie instalacje sanitarne zostaną włączone do sieci wewnętrznych znajdujących się na
terenie posesji. Zgodnie z istniejącymi projektami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa
Zamawiającego tj. Projekt budowlany, wykonawczy opis techniczny, rysunki oraz wykaz prac.
Wykaz prac w postaci zbiorów plików jest dostępny na e-mailowe żądanie przesłane do Pana
Arkadiusza Zalewskiego info@zalfon.pl z prośbą o przesłanie załączników. Projekt budowlany
i wykonawczy jest dostępny do wglądu na miejscu.

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Lubartów

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest kompleksowa BUDOWA BUDYNKU Z HALĄ PRODUKCYJNĄ
w systemie Generalny Wykonawca w pełnym zakresie specyfikacji technicznej i projektowej
o powierzchni 2769,72 m2 wraz ze wszystkimi instalacjami.

PODSTAWOWE DANE
Powierzchnia użytkowa 2769,72 m2

Przedmiot zamówienia
1.Stan zerowy
2 Elementy metalowe
3.Sufity
4.Ściany
5.Dach
6.Podłogi
7. Stolarka, ślusarka
8. Zagospodarowanie terenu
Cześć Sanitarna
1.Instalacja wodno-kanalizacyjna
2. Instalacja C.O.
3. Kotłownia pompy ciepła wraz z odwiertami
4. Instalacja wentylacji mechanicznej
5. Instalacje sprężonego powietrza
Instalacje elektryczne
1. Budowa linii kablowej zasilającej N/N
2. Rozdzielnica RG1 i GWP P. POŻ
3.Wewnętrzne linie zasilające
4. Instalacja oświetlenia
5. Instalacja gniazd ogólnych oraz data
6. Instalacja sieci komputerowej i telefoniczna
7. System p.poż. oraz KD i SSWIN wraz z monitoringiem
8. Instalacja połączeń wyrównawczych
9. Instalacja odgromowa
10. Instalacja PV
11. Pomiary i badania powykonawcze

Budowa hali produkcyjnej w systemie Generalny Wykonawca w pełnym zakresie specyfikacji
technicznej i projektowej zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną przez
Zamawiającego .
Dokumentacja projektowa precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami
technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa
Zamawiającego tj. Projekt budowlany, wykonawczy opis techniczny, rysunki oraz wykaz prac.
Wykaz prac w postaci zbiorów plików jest dostępny na e-mailowe żądanie przesłane do Pana
Arkadiusza Zalewskiego info@zalfon.pl z prośbą o przesłanie załączników. Projekt budowlany
i wykonawczy jest dostępny do wglądu na miejscu.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa BUDOWA BUDYNKU Z HALĄ PRODUKCYJNĄ
w systemie Generalny Wykonawca w pełnym zakresie specyfikacji technicznej i projektowej
o powierzchni 2769,72 m2 wraz ze wszystkimi instalacjami.

PODSTAWOWE DANE
Powierzchnia użytkowa 2769,72 m2

Przedmiot zamówienia
1.Stan zerowy
2 Elementy metalowe
3.Sufity
4.Ściany
5.Dach
6.Podłogi
7. Stolarka, ślusarka
8. Zagospodarowanie terenu
Cześć Sanitarna
1.Instalacja wodno-kanalizacyjna
2. Instalacja C.O.
3. Kotłownia pomp ciepła wraz z odwiertami

4. Instalacja wentylacji mechanicznej
5. Instalacje sprężonego powietrza
Instalacje elektryczne
1. Budowa linii kablowej zasilającej N/N
2. Rozdzielnica RG1 i GWP P. POŻ
3.Wewnętrzne linie zasilające
4. Instalacja oświetlenia
5. Instalacja gniazd ogólnych oraz data
6. Instalacja sieci komputerowej i telefoniczna
7. System p.poż. oraz KD i SSWIN wraz z monitoringiem
8. Instalacja połączeń wyrównawczych
9. Instalacja odgromowa
10. Instalacja PV
11. Pomiary i badania powykonawcze

Budowa budynku w systemie Generalny Wykonawca w pełnym zakresie specyfikacji
technicznej i projektowej zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną przez
Zamawiającego .
Dokumentacja projektowa precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami
technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa
Zamawiającego tj. Projekt budowlany, wykonawczy opis techniczny, rysunki oraz wykaz prac.
Wykaz prac w postaci zbiorów plików jest dostępny na e-mailowe żądanie przesłane do Pana
Arkadiusza Zalewskiego info@zalfon.pl z prośbą o przesłanie załączników. Projekt budowlany
i wykonawczy jest dostępny do wglądu na miejscu.

Kod CPV
45213250-0

Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Kod główny: 45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów
budowlanych

Kody uzupełniające:
DA17-2 Projekty pod klucz
IA05-1 Prace wykończeniowe
Kody dodatkowe:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany termin zrealizowania stanu zamkniętego planowany jest na 30 listopad 2017
roku, a zakończenie robót wykończeniowych oraz podpisanie Końcowego Odbioru Robót
opisanego w par.13, pkt.8 Załącznika nr 10 (wzór umowy), planowany jest na 30 maja 2018
roku.

Załączniki













Załącznik 8 OŚW. WYK. O AKCEPTACJI UMOWY
załącznik 7 Oświadczenie wykonawcy
Załącznik 6 - ZOB. DO DYSPOZYCJI ZASOBÓW PRZY WYKONYWANIU ZAM
załącznik 5 Wykaz wykonanych robót
załącznik 4 Oświadczenie o wykonaniu inwestycji
Załącznik 3 OŚWIADCZENIE_OSOBY ZE POSIADAJĄ WYMAGANE UPR
załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 1 Formularz oferty
ZAPYTANIE OFERTOWE_nr 1_2017_budowa_
Załącznik 9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 11 Klauzula wraz z deklaracją
Załącznik 10 - Umowa z wykonawca-WZOR

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z informacją zawartą poniżej, składając
oświadczenie – wypełniony załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia)
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczeni zostaną oferenci
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
6) Posiadają zasoby osobowe z uprawnieniami do wykonywania określonej działalności
lub czynności objętych całym niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, składając wypełniony załącznik nr 3
(Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w Wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia).
2. Posiadają niezbędną wiedzę i minimum pięcioletnie doświadczenie wykazując, że:
a) wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, co najmniej jedną inwestycję odpowiadające swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu
ofertowym o metrażu przekraczającym 500m2 o wartości powyżej 2 mln zł brutto, przy
zastosowaniu technologii konstrukcji o założeniach zgodnych z technologią projektowaną
w ostatnich 3 latach, składając wypełniony załącznik nr 4 (Oświadczenie o wykonaniu
inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia);
b) przedłożą wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert o wartości przekraczającej 1,5mln PLN
składając wypełniony załącznik nr 5 (Wykaz wykonanych robót) oraz dowody wykazujące,
że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i w sposób prawidłowy zakończone.
3. Dysponują potencjałem technicznym, ekonomicznym, finansowym i zasobami ludzkimi
odpowiednim do realizacji niniejszego zamówienia we wskazanym zakresie i terminie
wykazując swój potencjał poprzez złożenie wypełnionego załącznika nr 6 (Zobowiązanie
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia) oraz załącznika nr 7 (Oświadczenie Oferenta o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu).
4. Dostarczą oświadczenie o akceptacji istotnych warunków umowy oraz warunków zmiany
umowy - załącznik nr 8.
5. Dostarczą oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
zamówienia- załącznik nr 9.
6. Dostarczą Załącznik nr 11 Klauzula poufności informacji.
7. Dostarczą dodatkowe załączniki w postaci kopii:
a) zaświadczenia o nadaniu NIP Oferenta;
b) zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Oferenta;
c) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego nie starsza niż 1 miesiąc (w przypadku
Oferenta wpisanego do KRS);

d) odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starsza niż 1
miesiąc (w przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą).
8. Oferent składa dokumenty w wersji elektronicznej zgodnie ze wskazówkami z punktu 8
(sposób i termin składania dokumentów).
9. W terminie do 21 dni roboczych po terminie składania dokumentów, zostanie dokonana
ocena oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
10.
O dokonaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani
wszyscy Oferenci, którzy złożyli ofertę,
11.
Zamawiający odrzuci w procedurze kwalifikacyjnej Oferenta, który przedstawi
dokumenty:
– niekompletne,
– niepodpisane,
– niespełniające wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
– nieposiadające wszystkich wymaganych załączników.
12.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość
punktów w przedmiotowym postępowaniu.
13.
Z procedury oceny ofert sporządzany jest protokół postępowania, w wyniku którego
podjęta zostanie decyzja o wyborze Wykonawcy.
14.
Zamawiający
zastrzega
sobie,
zawiadamiając
wszystkich
Oferentów:
- możliwość przedłużenia terminu składania dokumentów,
- unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych
oraz zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania
- prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Przez rażąco niską cenę Zamawiający rozumie cenę, której
wartość będzie niższa niż 70% ceny średniej wyliczonej z cen wszystkich złożonych w
niniejszym postępowaniu ofert. W takim przypadku Zamawiający wezwie Oferenta w
terminie 7 dni roboczych do udokumentowania swoich wyjaśnień w sposób dający
Zamawiającemu pewność, że jest on w stanie zrealizować ofertę.

Wiedza i doświadczenie
Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i minimum pięcioletnie doświadczenie wykazując, że:
2. Posiadają niezbędną wiedzę i minimum pięcioletnie doświadczenie wykazując, że:
a) wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, co najmniej dwie inwestycje odpowiadające swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym
o metrażu przekraczającym 500m2, przy zastosowaniu technologii konstrukcji o założeniach
zgodnych z technologią projektowaną w ostatnich 3 latach, składając wypełniony załącznik nr

4 (Oświadczenie o wykonaniu inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia);
b) przedłożą wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert o wartości przekraczającej 1,5mln PLN składając
wypełniony załącznik nr 5 (Wykaz wykonanych robót) oraz dowody wykazujące, że roboty te
zostały wykonane w sposób należyty i w sposób prawidłowy zakończone.

Potencjał techniczny
Oferenci dysponują potencjałem technicznym, ekonomicznym, finansowym i zasobami
ludzkimi odpowiednim do realizacji niniejszego zamówienia we wskazanym zakresie i
terminie wykazując swój potencjał poprzez złożenie wypełnionego załącznika nr 6
(Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia) oraz załącznika nr 7 (Oświadczenie Oferenta o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferenci dysponują potencjałem technicznym, ekonomicznym, finansowym i zasobami
ludzkimi odpowiednim do realizacji niniejszego zamówienia we wskazanym zakresie i
terminie wykazując swój potencjał poprzez złożenie wypełnionego załącznika nr 6
(Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia) oraz załącznika nr 7 (Oświadczenie Oferenta o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferenci dysponują potencjałem technicznym, ekonomicznym, finansowym i zasobami
ludzkimi odpowiednim do realizacji niniejszego zamówienia we wskazanym zakresie i
terminie wykazując swój potencjał poprzez złożenie wypełnionego załącznika nr 6
(Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia) oraz załącznika nr 7 (Oświadczenie Oferenta o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu).

Dodatkowe warunki
- Oferenci zobowiązują się w załączniku nr 1 do wykonania inwestycji do 30 maja 2018 roku.
- Oferenci zobowiązują się w Załączniku nr. 1 do udzielenia rękojmi na pełen zakres
zamówienia nie krótszej niż 12 miesięcy oraz gwarancji na pełen zakres zamówienia nie
krótszej niż 36 miesięcy.
- Wymagany termin zrealizowania stanu zamkniętego planowany jest na 30 listopada 2017
roku a zakończenie robót wykończeniowych oraz podpisanie Końcowego Odbioru Robót
opisanego w par.13, pkt.8 Załącznika nr 10 (wzór umowy), planowany jest na 30 maja 2018

roku.
- Oferenci zobowiązują się do związania z ofertą do 30 czerwca 2017r.
- W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub
pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych
rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie
same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
- W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
- Zamawiający nie dopuszcza ofert w których cena jest podana w walutach innych niż złote
(PLN).
- W przypadku nie wybrania Oferenta (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn na każdym etapie.

Warunki zmiany umowy
Warunki te zostały określone w § 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków realizacji umowy, szczególnie w
zakresie terminu realizacji, szczególnie w przypadku zmian zapisów we wniosku o
dofinansowanie, zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik 1 Formularz oferty
Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 3 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia
Załącznik 4 Oświadczenie o wykonaniu inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem i
wartością przedmiotowi zamówienia
Załącznik 5 Wykaz wykonanych robót
Załącznik 6 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik 7 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 8 Oświadczenie o akceptacji istotnych warunków umowy oraz warunków zmiany
umowy
Załącznik 9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 10 Wzór umowy
Załącznik 11 Klauzula poufności informacji

Zamówienia uzupełniające
Warunki te zostały określone w § 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków realizacji umowy, szczególnie
w zakresie terminu realizacji, szczególnie w przypadku zmian zapisów we wniosku
o dofinansowanie, zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oceny spełnienia niżej wymienionych kryteriów zostaną dokonane w oparciu o informacje
zawarte w złożonej ofercie oraz w pozostałych załącznikach złożonych przez oferenta.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi
według wagi punktowej:
a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 65 pkt,
b) Termin wykonania zamówienia - czas realizacji (określony w tygodniach) – 15 pkt,
c) Okres rękojmi (liczony w miesiącach) – 10 pkt,
d) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 10 pkt.

• Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:
Pa = Cmin / Ca x 65 pkt , gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.
• Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia- czas realizacji (liczony od dnia
podpisania umowy z Zamawiającym- określony w tygodniach) wg. poniższego wzoru:
Pa= Tmin / Ta x 15 pkt , gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „termin wykonania zamówienia”,
Tmin- najkrótszy okres realizacji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem
oceny,
Ta- termin realizacji wskazany w ofercie „a”.
Okres realizacji zadania - deklarowany w ofercie okres realizacji całości zadania opisanego w
punkcie 3 od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
robót liczony w pełnych tygodniach kalendarzowych.
• Liczba punktów w kryterium okres rękojmi będzie przyznawana wg. poniższego wzoru:
Pa = Ra / Rmax x 10 pkt , gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres rękojmi”,

Ra - okres rękojmi wskazany w ofercie „a”
Rmax - najdłuższy okres rękojmi wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem
oceny.
Okres rękojmi - długość rękojmi na pełen zakres zamówienia opisanego w punkcie 3 liczona
w pełnych miesiącach kalendarzowych od dnia podpisania końcowego odbioru robót. Okres
ten nie może być krótszy 12 miesięcy
• Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana wg. poniższego wzoru:
Pa = Ga / Gmax x 10 pkt , gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,
Ga - okres gwarancji wskazany w ofercie „a”
Gmax - najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem
oceny.
Okres gwarancji - długość gwarancji na pełen zakres zamówienia opisanego w punkcie 3
liczona w pełnych miesiącach kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbiorczego
końcowego. Okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium
(cena + termin realizacji + okres rękojmi + okres gwarancji).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów oceny. W przypadku pominięcia
jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Opis sposobu obliczania ceny:
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Oferenta cenę netto w PLN dla całości opisu
przedmiotu zamówienia w punkcie 3.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks
cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia i odbioru robót jak również w niej nieujęte, a bez których nie
można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wykonania
wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia i dokumentów
niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do
użytkowania, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, zorganizowania,
zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, zabezpieczenia terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie
placu budowy), odwodnienia placu budowy, ewentualnego pompowania wody, wywozu

nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu przekopów
kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym
uzbrojeniem, odtworzenia dróg, chodników, wyjazdów zniszczonych podczas prowadzenia
robót, pełnej obsług geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i
innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do
wykonania
i
prawidłowej
eksploatacji
przedmiotu
zamówienia.
Wymagane jest od Oferentów bardzo szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją
projektową, jak również Zamawiający wymaga od Oferentów zapoznania się z przyszłym
teren budowy.
d) Ceną oferty jest kwota netto wymieniona w formularzu Oferty - załącznik nr 1
e) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we
wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 10.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczeni zostaną oferenci powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
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